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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza
Dobiega końca miesiąc maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej. W jaki sposób wykorzystałeś
w tym miesiącu wiarę w Jej wstawiennictwo? Czy znalazłeś czas, by chociaż raz
uczestniczyć w nabożeństwie majowym?
Teraz nasze myśli kierują się ku Chrystusowi - 28. maja obchodzimy święto Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 4. czerwca Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pana Jezusa, 12. czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W
czerwcu codziennie odprawiane są nabożeństwa ku czci Serca Jezusowego.
Nie zmarnuj kolejnej okazji, by pogłębić swoją wiarę i zbliżyć się do Chrystusa.
Ks. Wiesław Dura
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Św. Justyna , męczennika, DZIEŃ DZIECKA
Dzień powszedni
Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)
Pierwszy czwartek miesiąca
Pierwszy piątek miesiąca
Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
Pierwsza sobota miesiąca
10. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Jadwigi, królowej
Dzień powszedni
Bł. Bogumiła, biskupa
Św. Barnaby, Apostoła
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
11. NIEDZIELA ZWYKŁA
Bł. Jolanty, zakonnicy
Dzień powszedni
Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
12. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni, pierwszy dzień lata
Dzień powszedni, DZIEŃ OJCA
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
13. NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ ŚWIETYCH APOSTOŁOW PIOTRA I
PAWŁA
Dzień powszedni

Sakrament pojednania doświadczeniem Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia
● Rok Święty Miłosierdzia
● BRAMA ŚWIĘTA (1)
● Gratulacje Akcji Katolickiej w Polsce dla Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Elekta RP

● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy
i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem,
które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego
spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera
serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.( fragment
z papieskiej bulli „Misericordiae vultus” ogłaszającej Rok Miłosierdzia)
http://pl.radiovaticana.va/news/2015/04/11/papieska_bulla

AFP / Alberto Pizzoli

Przypomnienia:
► Strona internetowa parafii : http://www.franciszek.org.pl/
► Strona internetowa Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej http://www.aklodz.pl/
► Strona internetowa Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
► W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00
adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Adoracja trwa do 17.30.
► W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► Pragniemy przedłużyć wspólnotową lekturę Pisma Świętego i zapraszamy w każdy czwartek od godz. 17.00 na
wspólną medytację Słowa Bożego.
►1. czerwca (pn.) - rozpoczynamy odprawianie nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Nabożeństwa te będą odprawiane po wieczornej Mszy św., czyli ok. godz. 18.30.
► 28. maja w Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana (ustanowione przez papieża
Benedykta XVI) nasz parafianin diakon Adam Dolata
przyjął Sakrament Kapłaństwa. Uroczystość odbyła
się w Archikatedrze Łódzkiej o godz. 16.00. Polecajmy
serdecznie w modlitwach naszego parafianina, aby Bóg
błogosławił mu w jego powołaniu. Msza św.
prymicyjna
nowo
wyświęconego
kapłana
odbędzie się w naszym kościele 21 czerwca o
godz. 12.30
►1 czerwca (pn.) – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
DZIECKA. Otoczmy wszystkie dzieci naszą modlitwą
►1. czerwca. Rocznica Powstania Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej. Dla podkreślenia ważności uroczystości
zabije dzwon „Serce Łodzi”, który umieszczony jest na
Źródło: 24 maja 2015 21(1155) niedziela łódzka
wieży bazyliki katedralnej.
►1. czerwca (pn.) przypada 100. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego (1915 -2006), polskiego poety,
autora utworów dla dzieci
►2. czerwca (wt.) - 41. rocznica święceń kapłańskich Biskupa pomocniczego Ireneusza Pękalskiego
►4. Czerwca (czw.) - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ (BOŻE
CIAŁO). Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak
wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły
Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przejdzie w naszej parafii ulicami Brużycką, Pabianicką, Ciasną,
Zaolziańską, Karpacką, Pabianicką i wróci do kościoła. Pomyślmy o dekoracji okien i balkonów nie tylko na
trasie procesji.
► W ciągu oktawy Bożego Ciała przypominamy o procesjach eucharystycznych wokół kościoła.
W czwartek 11 czerwca na zakończenie eucharystycznych procesji błogosławimy wianki i zioła
► 4 czerwca (czw.) przypada pierwszy czwartek miesiąca ( pamiętamy w tym szczególnym dniu
o modlitwach w intencji naszych kapłanów)
► 5 czerwca (pt.) przypada pierwszy piątek miesiąca (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy
św. o godz. 7.30 i 18.00, spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa)
►6 czerwca (sob.) przypada pierwsza sobota miesiąca (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym
Sercu Najświętszej Maryi Panny, w intencji Żywej Róży, Asysty i innych wspólnot parafialnych). Nabożeństwo
pierwszosobotnie, jako wynagrodzenie składane jest Niepokalanemu Sercu Maryi.
►6 czerwca (sob.) - Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 (potocznie zwane "Lednicą") –coroczne
spotkania katolickiej młodzieży polskiej – a od kilku lat również z zagranicy. Jest to największe na świecie regularne
spotkanie religijne młodych bez osobistego udziału papieża. XIX Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się pod
hasłem „W imię Ducha Świętego”.
►6 czerwca (sob.) - 50-lecie Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka”
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►7 czerwca (niedz.) - Święto Dziękczynienia – polskie święto katolickie obchodzone w pierwszą niedzielę
czerwca. Dzień ten został ustanowiony w 2008 roku przez arcybiskupa metropolitę Kazimierza Nycza, aby
propagować ideę wdzięczności Bożej Opatrzności. Idea tego dnia jest związana z kontynuacją historycznej
inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 1792. Dzień ten ma przypominać, że duchowym wotum Polaków jest
wdzięczność Bogu za niepodległość i wolność, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna łączyć się
z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Czerwcowy termin Dnia Dziękczynienia ma wyrażać
wdzięczność i pamięć o Janie Pawle II, którego pielgrzymki do ojczyzny rozpoczynały się z początkiem tego miesiąca
►11 czerwca (czw.) - godz. 17.30 Msza św. w intencji ojczyzny, Radia Maryja i TV TRWAM
►12 czerwca (pt.) UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEGO SERCA PANA JEZUSA Czerwiec to miesiąc w sposób
szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów
średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Uroczystość
zawsze przypada w piątek po drugiej niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
►12 czerwca (pt.) - Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów – obchodzony w Uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ustanowiony przez Jana Pawła II w 1995 roku.
►12 czerwca (pt.) - "Dialogi w katedrze" Tematem kolejnego zaplanowanego spotkania
z abp Markiem Jędraszewskim będzie Troska o Pokój. Początek spotkania o godz. 19.30.
Metropolita łódzki będzie odpowiadać na pytania przysłane przez internautów i wiernych, którzy
osobiście przyjdą do archikatedry. Zapraszamy.
►13 czerwca (sob.) - Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Dla całego Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi wprowadził papież Pius XII dnia 4 maja
1944 roku. Posoborowa reforma liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości Najświętszego
Serca Jezusowego.
►13 czerwca (sob.) - 28 rocznica wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Łodzi. Tego dnia odbywa się
XIII Wędrówka Łódzkim Szlakiem Jana Pawła II (rozpoczęcie o godz. 10.00 przed siedzibą Rady Miejskiej)
►14 czerwca (niedz.) -ARCHIDIECEZJALNE ŚWIĘTO EUCHARYSTII Rozpoczęcie procesji z przed kościoła
Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, godz.10.00. Msza św., plac św. Jana Pawła II, godz. 11.00. Dla podkreślenia
ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej. Wieczór
uwielbienia za dar Eucharystii - plac św. Jana Pawła II w Łodzi godz. 19.00
►17 czerwca – wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego. Dzień ten jest okazją do wsparcia ubogich i modlitwy za
albertynów i osoby służące ludziom biednym.
►20 czerwca (sob.) - Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
►22 czerwca (pn.) – pierwszy dzień lata
►23 czerwca (wt.) - DZIEŃ OJCA obchodzony w Polsce od 1965 roku. Zapraszamy rodziny do modlitwy w intencji
ojców
►24 czerwca (śr.) UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA. Imię Jan jest pochodzenia
hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest łaskawy". Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się
takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy
jako święto dzień ich śmierci -czyli dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się
także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia. Był pierwszym świętym
czczonym w całym Kościele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, będąca katedrą
papieża.
►26 czerwca (pt.) – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
►26 czerwca (pt.) – Zakończenie roku szkolnego. Dzieciom i rodzicom przypominamy o modlitwie
i uczestnictwie w Mszy św. podczas wakacji
►27 czerwca (sob.) - Dzień imienin Arcybiskupa Seniora
Władysława Ziółka.
►28 czerwca (niedz.) - Dzień imienin Biskupa Ireneusza
Pękalskiego
►29 czerwca (pn.) – przypada 18. rocznica święceń
biskupich Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity
Łódzkiego (Msza Św. godz. 12.00, bazylika archikatedralna),
2. rocznica nadania Paliusza arcybiskupowi Markowi
Jędraszewskiemu oraz 11. rocznica utworzenia Metropolii Łódzkiej. Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty
Jan Paweł II mianował ks. Marka Jędraszewskiego biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia
biskupie otrzymał z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza dnia 29 czerwca 1997 roku w Poznaniu
►29 czerwca (pn.) – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA – polecamy w modlitwach Papieża Franciszka i
papieża emeryta Benedykta XVI. Kościół umieszcza w jednym dniu
uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go
w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o
podkreślenie, że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy
chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa
życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najwięcej
jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym
dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Już
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w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co
wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny
zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) -wyznawców.
20 czerwca w sobotę Akcja Katolicka organizuje kolejną pielgrzymkę z cyklu Poznajemy życie
konsekrowane w Kościele . Tym razem zapraszamy na Jasną Górę do klasztoru paulinów i Mstowa
do Sanktuarium Matki Boskiej j Miłosierdzia i klasztoru kanoników regularnych laterańskich.
Program:
7.00 wyjazd z przed kościoła
9.00 Katedra w Częstochowie
- słowo pasterskie abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego,
- słowo bp. Marka Solarczyka
- słowo prezes Haliny Szydełko i wystąpienia zaproszonych gości
10.15 – przejście na Jasną Górę
11.15 – powitanie na Szczycie Jasnogórskim
11.30 – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z kazaniem bp. Marka Solarczyka Krajowego
Asystenta Akcji Katolickiej
14.30 – przejazd do Mstowa do Sanktuarium Matki Boskiej Mstowskiej Miłosierdzia (klasztor kanoników laterańskich)
Koszt 50 zł

ABC Życia Duchowego
Ks. Wojciech Błaszczyk (senior)

Sakrament pojednania doświadczeniem Bożej
sprawiedliwości i miłosierdzia.
„On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości” (por. J 16,8).
W sakramencie pojednania nie tylko demaskujemy zło, z którego trzeba się uwolnić i oczyścić, do czego potrzebne są pokora
i odwaga stawania w całej prawdzie o swoim życiu, ale także doświadczamy Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia. Słowo
„miłosierdzie” budzi w naszej świadomości miłe uczucia, życzliwość do Boga, ufność, odwagę stawania przed Nim, nadzieję na
przezwyciężenie zła i zbawienie. Inaczej dzieje się, kiedy myślimy, czy mówimy o Bożej sprawiedliwości, wówczas najczęściej
odczuwamy lęk i strach, wobec kary, z powodu popełnionych grzechów. Kiedy mówimy do kogoś, żeby spotkała go
„sprawiedliwość Boża”, to zwykle mamy na myśli, żeby ktoś został słusznie ukarany za wyrządzone krzywdy.
Duch Święty w sakramencie pojednania pokazuje prawdę o Bożej sprawiedliwości, która jak się okazuje, zupełnie inaczej
wygląda, niż sobie wyobrażamy.
Bóg jest miłością i dlatego, że jest miłością, jest także sprawiedliwy. Nie można oddzielać sprawiedliwości od miłości, bo
sprawiedliwość jest konieczna do tego, żeby kochać. Bóg kocha, dlatego jest sprawiedliwy, jest sprawiedliwy, ponieważ kocha.
W takim rozumieniu słowo „sprawiedliwość”, można określić także, jako „uczciwość” i „prawdziwość”, co oznacza, że nie ma
sprawiedliwości bez prawdy. Ten jest sprawiedliwy, kto żyje prawdą, a Bóg jest przecież samą prawdą. Sprawiedliwie ocenia
uczynki i okazuje miłosierdzie, gdyż zna całą prawdę o każdym człowieku. Ta prawda zawiera w sobie wszystkie okoliczności,
w których żyje człowiek, wszystkie ludzkie starania, słabości, wysiłki, podstępne działania szatana i przyczyny upadków.
Sprawiedliwość Boża wszystko ocenia właściwie, a rezultatem tej oceny jest miłosierdzie i opatrznościowa pomoc.
W tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu sprawiedliwość Boga jest litością i miłosierdziem: „dzieła sprawiedliwości
Jahwe” to opieka Boża nad Izraelem (zob. Sdz 5); Bóg w swojej sprawiedliwości jest obrońcą i opiekunem ubogich, wdów, sierot,
przechodniów, słabych (por. Wj 22,20-23); niesie pomoc pokrzywdzonym (por. Ps146); Boża sprawiedliwość ratuje człowieka
z jeszcze większej niedoli, jaką jest nędza grzechu; grzesznik ufa Bożej sprawiedliwości, która działa z dobrocią i miłosierdziem i
woła do niej o uniewinnienie i wybawienie (zob. 2 Sm 24,14; Ps 51); sprawiedliwość Boża obejmuje całe stworzenie, by
zaprowadzić porządek, pokój i szczęście w świecie, który jest Bożym królestwem (zob. Ps 145); temu dziełu całkowicie oddany
jest Jezus Chrystus, który przychodzi do ludzi obarczonych grzechem, chorobami i słabościami, jako „Sprawiedliwy” (Mt 9,13),
odpuszcza grzechy, oczyszcza z nieprawości, wzywa do dobrego życia (por.
Łk 5,32; 1J1,9); życie Chrystusa to „Dobra Nowina” o takiej sprawiedliwości
Bożej, która człowieka wierzącego wyzwala z niewoli grzechu i „prowadzi do
Boga” (por. Rz 3,23-26; 1P 3,18-21); największym dziełem Bożej sprawiedliwości
jest dzieło odkupienia – męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, przelanie
własnej krwi w ofierze za grzechy wszystkich ludzi (por. Mt 26,28).
Największy porządek Bóg pragnie zaprowadzić w naszym wewnętrznym
świecie, zrujnowanym przez grzech, dlatego ukazuje prawdę, o naszym życiu,
by z kolei zastosować skuteczne środki służące oczyszczeniu i wewnętrznej
przemianie. Te środki Bożego działania są różne, ale we wszystkich Bóg okazuje
swoje miłosierdzie, podobnie jak dzieje się w procesie zdrowego wychowania,
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środki, jakie stosują kochający rodzice są różnorakie (czasami bardzo ostre), ale wszystkie wykorzystywane są dla dobra dzieci,
a Bóg jako kochający Ojciec pragnie nie tylko jakiegoś przemijającego dobra dla swoich dzieci, ale dobra i szczęścia wiecznego.
Człowiek, który na drodze wiary coraz bardziej otwiera się na Ducha Świętego i widzi błogosławione skutki licznych
interwencji Bożych w swoim życiu, w pokorze potrafi dziękować Bogu za wszystko, ponieważ we wszystkim dostrzega Jego
troskliwą miłość i dobroć, nie robi wyrzutów wobec różnych trudnych sytuacji, często nazywanych przez nas „karą”, ale widzi
w nich miłosierne i uzdrawiające działanie, a wtedy zamiast narzekania i smutku wyzwala ze swojego serca zdumienie
i podziw dla Boga oraz okrzyk radości: „Wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył
i pocieszyłeś mnie! Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją i pieśnią moją jest Pan. On
stał się dla mnie zbawieniem!” (Iż 12,1-2).
Czy zatem należy obawiać się takiej sprawiedliwości?, czy raczej trzeba jej pragnąć i dziękować za nią?
„On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o sądzie” (por. J 16,8).
Duch Święty przekonuje nas także o sądzie Bożym. Kiedy o nim myślimy, przeżywamy, różne niepokoje i emocje, ale sąd
Boży oparty jest na prawdzie, sprawiedliwości i miłosierdziu, dla tych, którzy pragną miłosierdzia, to je otrzymują, dla tych zaś,
którzy uporczywie zamykają się na dobroć i miłość Bożą, notorycznie „zatykają uszy” na dobre natchnienia Ducha Świętego,
pociągające do nawrócenia i przemiany życia, pogardzają Bogiem, odrzucają Go świadomie, doświadczą wyłącznie surowej
sprawiedliwości Bożej. Dokonuje się to nie dlatego, że Bogu zabrakło miłosierdzia, ale dlatego, że sami nie chcą z niego
skorzystać.
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na ciągłym odrzucaniu Bożego miłosierdzia, które najpełniej i najskuteczniej
działa w sakramencie pojednania (w spowiedzi). W posłudze duszpasterskiej spotyka się osoby niekorzystające ze spowiedzi
latami i niepragnące spowiedzi, bowiem albo uważają, że nie mają grzechu, albo uważają, że spowiedź jest wymysłem księży
a nie sakramentem ustanowionym przez Boga. Taka postawa ma znamiona grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, a Jezus
powiedział, że taki grzech nie będzie nigdy wybaczony, dlatego że człowiek cały czas odrzuca możliwość wyznania swoich
grzechów i uzyskania przebaczenia.
Miejscem, gdzie człowiek spotyka się regularnie ze Sprawiedliwym Sędzią i gdzie dokonuje się sąd nad człowiekiem jest
konfesjonał, a rozprawą sądową jest spowiedź. Czy trzeba się takiego sądu i Sędziego bać? Przecież, jeżeli człowiek szczerze
pragnie oczyszczenia i przebaczenia swoich grzechów, traktując poważnie i na serio spowiedź i przygotowanie do niej w oparciu
o pięć warunków dobrej spowiedzi, szczerze postanawia poprawę, to wyrokiem takiej rozprawy sądowej będzie tylko
i wyłącznie ułaskawienie – przebaczenie grzechów, czyli doświadczenie Bożego miłosierdzia, a owocem pokój i wewnętrzna
radość, widoczna często w uśmiechu na twarzy, a także we łzach.
„Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego!
On odpuszcza wszystkie twoje winy,
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
On twoje życie dobrem nasyca,
jak pióra orła młodość twa się odradza.” (Ps 103,2-5)

Gratulacje Akcji Katolickiej w Polsce
dla Pana Andrzeja Dudy – Prezydenta Elekta RP
Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Elekt RP.
Szanowny Panie Prezydencie!
Z nadzieją na lepszą przyszłość naszej Ojczyzny pragnę przekazać Panu serdecznie gratulacje w związku ze
zwycięstwem odniesionym w wyborach na urząd Prezydenta RP.
Akcja Katolicka w Polsce, którą mam zaszczyt reprezentować, przez cały czas trwania kampanii
powierzała Bogu losy naszej Ojczyzny. W swoich apelach o udział społeczeństwa w wyborach
nawoływaliśmy o wybór wartości pisząc m.in. : „Pragniemy Polski silnej, nowoczesnej, troszczącej się
o swych obywateli. Pragniemy Polski bezpiecznej dla młodych i dla ludzi starszych. Polski, która nie
demoralizuje społeczeństwa. Polski, która stwarza miejsca pracy i umacnia rodziny, a nie rozbija je wymuszając emigrację za
chlebem.” Jestem głęboko przekonana, że Pańska prezydentura jest gwarancją takiej właśnie Polski.
W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej i całego liczącego ponad 20 tysięcy członków stowarzyszenia życzę
Panu Prezydentowi wiele sił, zdrowia i energii, a także wsparcia ze strony polskiego społeczeństwa w realizacji Pańskich planów
naprawy Ojczyzny. Będziemy wspierać Pana naszym działaniem, a nade wszystko modlitwą powierzając każdy dzień pańskiej
prezydentury Opiece Jezusa Chrystusa i Jego Miłosiernej Matki – Maryi.
Z wyrazami szacunku
Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
Warszawa, 25 maja 2015 r.
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Rok Święty Miłosierdzia
13 marca podczas nabożeństwa pokutnego w bazylice św. Piotra Papież Franciszek zapowiedział
Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego. Rozpocznie się on w całym Kościele katolickim
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. i potrwa do Niedzieli
Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016. Rozpoczęcie Roku zbiegnie się z przypadającą 7 grudnia
br. 50. rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II. „Drodzy bracia i siostry, często myślałem o tym, jak
Kościół może uczynić bardziej oczywistą swą misję jako świadka miłosierdzia. To droga, która rozpoczyna
się od duchowego nawrócenia. Dlatego też postanowiłem ogłosić Nadzwyczajny Jubileusz, w centrum
którego będzie Boże miłosierdzie. To będzie Rok Święty Miłosierdzia – mówił Papież. - Chciejmy go
przeżywać w świetle słów Pana: «Bądźcie miłosierni, jak wasz Ojciec» (Łk 6,36). Oficjalne ogłoszenie
Roku Świętego odbyło się w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, uroczystości wprowadzonej przez św. Jana
Pawła II. Papież Franciszek, stojąc przed Drzwiami Świętymi, ogłosił w tym dniu oficjalnie Bullę na Rok
Święty. (jej fragment przytoczony jest na str.2)
Zapowiedziany przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego w Kościele
katolickim jest okazją do bliższego przedstawienia idei tego rodzaju wydarzeń.
Pojęcie jubileuszu wiąże się z Żydami, u których już od czasów starożytnych rok jubileuszowy był to
rok, obchodzony co 50 lat. Kościół Katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego za pontyfikatu Bonifacego
VIII (1295-1305) w 1300 roku. Papież ten zaproponował obchody Roku Jubileuszowego co 100 lat.
Klemens VI (1342-52) postanowił w 1343, że Jubileusze będą zwoływane co 50 lat, a Paweł II (1464-71)
skrócił w 1470 ten okres do 25 lat, aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie "własnego" Jubileuszu.
Pierwszy Rok Święty, obchodzony zgodnie z tą zasadą, celebrowano w 1475. Od 1300 do 2000 w Kościele
ogłoszono 28 Lat Jubileuszowych, z których ostatnie były ogłoszone przez św. papieża Jana Pawła II:
w 1983 roku - Rok Święty z okazji Jubileuszu Odkupienia i Wielki Jubileusz Roku 2000 (patrz: zdjęcia na
ostatniej stronie). Obok zwyczajnych, papieże co pewien czas ogłaszają też Jubileusze Nadzwyczajne, gdy
uznają, że istnieje po temu jakaś szczególna i ważna okazja. Takim nadzwyczajnym jubileuszem będzie Rok
Miłosierdzia.
Jubileusz Miłosierdzia, podobnie jak wszystkie jubileuszowe lata, rozpocznie się otwarciem Drzwi
Świętych w Bazylice św. Piotra. Święta Brama (lub: Święte Wrota, Święte Drzwi) są otwierane tylko na
czas Roku Świętego, a normalnie są zamknięte i od wewnątrz zamurowane (Fot 2). Święte Wrota są
w czterech rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i św. Matki Bożej
Większej. Obrzęd otwarcia ilustruje symbolicznie ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego
szczególnego przejścia w stronę zbawienia. Drzwi Święte w pozostałych bazylikach są otwierane po
uroczystym otwarciu Świętych Drzwi Jubileuszowych i rozpoczęciu Roku Jubileuszowego w Bazylice św.
Piotra. Przejście przez bramę symbolizowało możliwość otrzymania odpustu. Wiązało się to z odbyciem pielgrzymki do Rzymu. Od 1983 r.
odpusty udzielane są także poprzez odwiedziny innych większych kościołów na całym
świecie, jednakże zwyczaj otwierania bram pozostał.
Oryginalne Drzwi Święte mierzą około 3 metrów wysokości. Zdobi je 16 kwater - po
osiem na każdym ze skrzydeł - z płaskorzeźbami, na których zostały przedstawione sceny
biblijne (Fot 1). W Wadowicach w Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II znajduje się
replika Drzwi Świętych z bazyliki św. Piotra w Watykanie. Są one jednym
z najcenniejszych eksponatów tego Muzeum (Fot 3). Otwarcie Bramy Świętej ma
miejsce w czasie specjalnej ceremonnii celebrowanej na początku roku jubileuszowego.
Papież zaraz po przyklęknięciu przed Bramą Świetą, puka w nia trzykrotnie i recytuje
modlitwę wyjaśniającą znaczenie gestu dopiero co wykonanego i tego wszystkiego co
wydarzy się w czasie Roku Świętego
Żródło: http://pl.radiovaticana http://www.niedziela.pl/ (Zdjęcia: 1/ Zamknięte Święte Drzwi bazyliki św.
Piotra w Rzymie od strony zewnętrznej 2/ Od strony wnętrza bazyliki Źródło: http://stephendanko.com/blog/3/ Replika Świętych Drzwi w Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach –
Fot. Andrzej Płochetko)

Brama święta (1)
Z okazji zbliżającego się Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia Bożego przez kolejnych 16 miesięcy będziemy przybliżać
naszym czytelnikom wymowę kolejnych obrazów (kwater) z Świetej Bramy.
Ich wymowa jest szczególna, gdyż jest ściśle związana z główną myślą ogłoszonego Roku Miłosierdzia.
W opracowaniu wykorzystano obszerne fragmenty ksiązki kard. Virgilio Noe pt. Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie:

W obliczu Bramy Świętej
Posłanie, które Brama Święta przekazuje stojącym przed nią i wchodzącym do bazyliki wiernym pochodzi z samego serca Dobrej
Nowiny: miłosierdzie Boga pochyla się nad małością człowieka. Brama Święta przekazując to posłanie, nie posługuje się ulotnością słów lecz
językiem obrazów wyrytych w brązie. Jej szesnaście płaskorzeźb, stanowi jakby strofy wspaniałego hymnu głoszącego misterium
nieskończonego miłosierdzia Boga: zaczyna się od dziejów grzechu upadlającego człowieka, ukazuje drogę uzdrawiającej pokuty, rozjaśnia
wszystkie sytuacje życia pewnością przebaczenia Bożego.
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Epizody ukazane w płaskorzeźbach Bramy Świętej mają swój początek w pierwszym grzechu Adama popełnionym w zaraniu dziejów ludzkości.
Idą za nim epizody z życia Jezusa… Źródłami tych obrazów są Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Ostatnia płaskorzeźba przedstawia pośród
cierpiącej ludzkości Piusa XII, otwierającego w 1950 roku Bramę Miłosierdzia, aby ludzie wszystkich czasów mogli cieszyć się przebaczeniem
Bożym i tak bardzo upragnionym powrotem do domu Ojca.
Brama Święta bazyliki Świętego Piotra ma bogatą historię. Zanim powstała dzisiejsza brama z brązu, istniała w tym miejscu, aż do końca
II wojny światowej brama drewniana zainaugurowana przez papieża Benedykta XIV w 1748 roku. Biskup Bazylei i Lugano Jego Ekscelencja
Francesco von Streng, aby okazać wdzięczność ludu Szwajcarii, któremu oszczędzono tragedii wojny, zapragnął ofiarować papieżowi Piusowi
XII nową Bramę Świętą z brązu dla bazyliki św. Piotra. Pius XII pobłogosławił tę Bramę podczas uroczystości otwarcia Roku Jubileuszowego
wyjaśniając jednocześnie jej znaczenie ikonograficzne: Wrota z brązu… wzruszająco wysławiają wspaniałość miłosierdzia Tego, który przyszedł
szukać tego, co się zgubiło.
(W następnym odcinku: Panel pierwszy Bramy Świętej – CHERUBIN STRZEGĄCY BRAMY RAJU)

MAŁY FRANCISZEK
MAX (5)

„Gdy Niepokalana przeniknie Ojczyznę i świat, gdy Niepokalana stanie się Królową każdego serca bijącego pod słońcem,
wtedy przyjdzie na ziemię raj”
Nie wytrzymał Ojciec Maksymilian w Niepokalanowie. Wkrótce pragnienie zdobycia przez
Maryję dla Chrystusa wszystkich dusz kazało mu szerzyć kult w innych krajach.
Utworzywszy w Polsce wymarzoną placówkę maryjną, o. Maksymilian rzucił pomysł, by
podobne klasztory zakładać w "zaniedbanych religijnie" krajach Dalekiego Wschodu. W
Niepokalanowie zostawił ojca Alfonsa (swojego młodszego brata – Józefa ), a sam w 1930
r. wraz z czterema współbraćmi pojechał przez Francję do Japonii. (Od tej chwili
o. Maksymilian zaczął zapuszczać brodę.)
Św. Maksymilian postanowił wybudować japoński Niepokalanów w Nagasaki. Udało mu
się z błogosławieństwem Matki Bożej. Po trzech miesiącach miał dom i maszyny
http://www.franciszkanie.pl
drukarskie, na których drukował „Rycerza Niepokalanej” w języku japońskim "Seibo no
Kishi". Po roku powstał klasztor – japoński Niepokalanów, zwany Ogrodem Maryi – Mugenzai no Sono. Do klasztoru jako
kandydaci na zakonników zgłaszali się miejscowi mężczyźni.
W 1945 roku na centrum Nagasaki spadła bomba atomowa, jednakże Japoński Niepokalanów ocalał. W 1936 roku ojciec
Maksymilian wrócił do Polski (z powodów zdrowotnych) pozostawiając w Nagasaki współbraci, aby dbali o dzieło Maryi po jego
wyjeździe. Święty "Szaleniec Boży" zapałem misjonarskim ogarnął także Indie, Chiny, Egipt, Syrię i Maroko. Zamierzał otworzyć
podobne do Niepokalanowa polskiego i japońskiego ośrodki w całym świecie ku chwale Maryi i rozszerzeniu Jej królestwa na
ziemi. (CDN)

Ola Świątczak

Serce Jezusa
Drogie Dzieci – Miesiąc czerwiec to: wielkie imieniny wszystkich dzieci (1
czerwca), to codziennie 33 razy wyśpiewane Serce Pana Jezusa (nabożeństwa
czerwcowe), to miesiąc w którym żywy i prawdziwy Pan Jezus przechodzi pod
waszymi oknami (Boże Ciało), to święto Waszych przyjaciół (9 czerwca), to Dzień
Ojca, tatusia i Ojca Niebieskiego (23 czerwca), to dzień imienin Janków (we
wspomnienie urodzin św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca), Piotrków i Pawłów (29
czerwca – w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła), to początek lata (22
czerwca) i początek wakacji (26 czerwca). W miesiącu czerwcu, dokładnie w Dzień Dziecka przypadają
też 100 urodziny śp. Księdza, poety Jana Twardowskiego, który dla Was napisał wiele wierszy. Dziś
proponuję, byście wybrały któryś z tych pięknych dni czerwcowych i spróbowały go opisać… może krótkim
prostym wierszykiem, jak to robił Wasz przyjaciel – poeta, ks. Jan Twardowski. Spróbujecie wyrazić swoją radość serca
przytulonego do Serca Pana Jezusa.
Na Wasze prace czekam do trzeciej niedzieli czerwca, byśmy jeszcze przed wakacjami spotkali się po mszy św. o
godz. 11.00. Tego dnia podsumujemy konkurs kapliczek, których przybywa coraz więcej i konkurs „Serce Jezusa”.
Do zobaczenia. Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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(Zdjęcia kolejno: 1/ Rok 1999 – otwarcie Drzwi Świętych rozpoczyna obchody dwutysiąclecia chrześcijaństwa – źródło:
http://www.kaldaya.net/2015/News/04/10_E4_VtcnNews.html; 2/ Otwarcie Drzwi Świętych przez Jana Pawła II źródło: AFP Agence France Presse; 3/ Zamknięcie Drzwi Świętych na zakończenie Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa)

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W MAJU 2015:

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą,
dar Życia Bożego otrzymali:
Julia Maria Wójcik, Damian Zygmunt Pawlak, Alan Kirish Yagatab, Hanna Łubińska, Wojciech Klimiuk, Lena
Marianna Wolska, Hubert Banaszewski, Gabriela Banaszewska, Aleksander Wojciech Porczyk, Emilia
Weronika Barczyńska, Magda Ewelina Pietrzak

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Wiesława Góralska, Grażyna Przybylska, Teresa Gaworowska, Henryka Szymczak, Stefania
Urbańska, Henryk Serwach, Halina Majchrzak, Helena Pietrusiak, Rozalia Płusa, Bogumił Cieślak,
Zbigniew Wachowiec, Wiesław Węgrzyk, Czesława Marchwicka, Jadwiga Rzepecka, Włodzimierz
Najdecki, Czesława Łomasz, Iwona Buś, Zofia Kurowska, Zofia Wajszczyk, Sabina Kołodziejska,
Jan Nita, Daniela Żurek, Tadeusz Warchoł, Franciszek Jankowicz, Helena Adamczyk, Anna
Borkowska

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Jarosław Malarczyk i Agata Cebulska,
Kamil Wieczorek i Izabela Maciejewska,
Paweł Depczyk i Patrycja Borowska

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
SOBOTA
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

6.30; 7.30; 17.30;
6.30; 7.30; 8.00;
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30;

18.00
18.00
18.00

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (29 maja) o godz. 18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE

KANCELARIA PARAFIALNA:

w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
codziennie po Mszy Św. o godz. 18:00
Dni powszednie: 9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
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